وظائف شاغرة
ترغب الهيئة العامة لإلحصاء في شغل وظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف أو نقل الخدمات من الوزارات
والهيئات واملؤسسات الحكومية .فعلى من تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ولديه القدرة على القيام بمهامها
ويحمل مؤهل جامعي للتخصص املناسب للوظيفة ،إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي Fa@stats.gov.sa :
م

مقرها
املقر الرئيس ي للهيئة ،مدينة
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مسمى الوظيفة
أخصائي إحصائي
هدف
الوظيفة
املهام
اإلدارية



ً
االطالع أوال بأول على املستجدات في مجال اإلحصاء.



املشاركة مع املستشار اإلحصائي في عملية تقييم األداء للمحللين والباحثين ،ملراجعتها من جانب املدير.



تلقي البيانات املدخلة من إدارة تنسيق العمل امليداني ،والتنسيق للحصول عليها في الوقت املناسب وبالجودة املتفق
عليها.
تطبيق الخبرة اإلحصائية في تحديد وقياس املشكالت اإلحصائية ،واقتراح الطرق املمكنة لحلها.



تخطيط وإعداد التحليل الكمي والنوعي للبيانات.
ً
تعقيدا.
القيام بعمليات الترميز والتصنيف األكثر



اإلشراف على التحقق من البيانات املدخلة.



اإلشراف على عمليات تصنيف البيانات اإلحصائية.



تحديد املشكالت (بما في ذلك تطبيق معايير الجودة) ،وحلها أو تصعيدها حسبما يقتض ي الحال.



إعداد املخرجات ملراجعتها من قبل املستشار اإلحصائي ،واملساعدة في التحقق من جودتها.



املساعدة في إعداد وثائق اإلذن بالبدء.



املساعدة في إعداد مواد النشر.



إعداد الوثائق ذات الصلة ،والحفاظ عليها.



املساعدة في تطوير أساليب وعمليات وإجراءات ومنهجيات ونظم إحصائية محسنة ذات صلة بمجال العمل ،بما في ذلك
إعداد الوثائق املالئمة.
تطبيق املعرفة والحفاظ على مستوى الوعي باملشكالت في مجال الخبرة ،بما في ذلك تحديد املوضوعات إلجراء مزيد من
البحث.
ُ
أية مهام يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.



درجة املاجستير من مؤسسة تعليمية معترف بها في اإلحصاء أو الرياضيات أو االقتصاد أو املالية أو العلوم االجتماعية أو
تخصص ذو صلة.



البديل :درجة بكالوريوس مدعومة بخبرة ذات صلة في منظمة دولية أو مكتب إحصاء وطني آخر.



خبرة ذات صلة في أكثر من مجال من املجاالت اإلحصائية



خبرة ال تقل عن أربع سنوات في أكثر من مجال من املجاالت اإلحصائية .ينبغي أن تتضمن الخبرة مجموعة كاملة من
األعمال اإلحصائية املهنية مثل( :أ) أخذ العينات( ،ب) جمع البيانات اإلحصائية وحسابها وتحليلها( ،ج) تطبيق األساليب
اإلحصائية مثل قياس النزعة املركزية والتشتت وخطأ املعاينة واالرتباط ،واختبارات الداللة.



()17




املؤهالت

الخبرات

10

تقديم خبرة مهنية في إنتاج مخرج أو مخرجات إحصائية معينة ،حسب ما ُيكلف به.



املهام
التشغيلية

املرتبة

